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 نداء
 عاجل جدا

 الى نشامى حرآة تجمع شباب المحيسن
مما ال شك فيه نحن في حرآة التحریر الوطني األحوازي نعرف اصالتكم ، ونعرف أنكم ال 

تخشون في الحق لومة ال ئم آما أن قيادة حرآة التحریر الوطني األحوازي تعرف اندفاعكم 
 ینم عن شرف االنتماء لشعبنا العربي األحوازي وبطوالتكم التي یعرفها الوطني وحسكم الذي

.القاصي والداني   
أیها النشامى نحن نعرف أنكم تراقبون األمر في الداخل عن آثب ، وتوصلون لنا المعلومات 

 م الى ابنكم 2005) یونيو (  من حزیران السابعأوال بأول ، وقد أوصلنا رسالتكم یوم الثالثاء 
. ار سيد طاهر آل سيد نعمة آما استلمناها حول الموقع الفارسي الحاقدالب  

 أیها األبطال الشجعان 
آما اتفقنا سابقا نرجوا أخذ الحيطة والحذر فأنتم في حدقات عيوننا ، ونخشى عليكم البطش 

 األساس نرجو الفارسي الذي نعرفه جيدا آونكم داخل أرضنا العربية المحتلة ، وعلى هذا
 بأن ابنكم البار سيد طاهر آل سيد نعمة سيتصل بكم ویعلمكم طریقة االتصال المباشر ماعالمك

 بعد ان تتم عملية طریقة اتصاله بكم ورقم الهاتف الذي ابلغتموني ، وتزویده بالمعلوماتمعه 
  .انه سيكون معي خالل اليومين القادمين

.هذا من جهة   
علق بالشأن العربي األحوازي ، وترجمته من اللغة من جهة أخرى نرجو البدء فورا بكتابة ما یت

.الفارسية الى اللغة العربية ، واللغة االنجليزیة آي نقوم ببثها عبر شبكة األحواز لألنترنيت   
وساوصل لكم آيفية ارسالها بالبرید األلكتروني خالل اليومين القادمين حيث سيتصل بكم 

.مبعوث خاص من طرفنا   
 أآتم ذهبك ذهابك مذهبك

الموقع شارع الشهيد عيسى  22المكان المدینة رقم  (  216یصلكم من طرفنا رقم 
. م 2005 حزیران 17یوم  1600الزمان الساعة ... حسب  الخریطة  

تجنبوا اي عمل صدامي یرید العدو الفارسي جرآم له واتبعوا مشورة قيادة حرآة التحریر 
رات سلمية ، والمطالبة بالحریة ، والحقوق القومية ، ونحن نوصل ؛ التظاهالوطني األحوازي 

.صوتكم   
 وحقنا بتقریر مصيرناجابهوا سالح العدو بصدورآم األبية سياستنا مبنية وفق القواعد الدولية 

. 
الموقف الدولي معنا ولنا الحق بتقریر مصيرنا وال مجال بعد اليوم أن نسكت عن حقوقنا 

 المسلوبة
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ك ، ومعبدالطریق سال  
. ناالمباشر معالهاتفي تجنبوا قدر االمكان االتصال   

. على وجه السرعة 14ابعثوا من طرفكم الرقم   
.تجنبوا االتصال الهاتف معي وأنتم داخل أرضنا العربية المحتلة   

.عند سفرآم الى احدى الدول خارج ایران ال مانع من االتصال معي   
.جعلكم لقمة سائغة تلوآها أصابع االطالعات الفارسية حرآة التحریر الوطني األحوازي لن ت  

 بورآتم ، وبورآت فصائلنا الحبيبة في داخل أرضنا العربية المحتلة
 عاشت حرآة تجمع شباب المحيسن 

 عاشت حرآة الشهيد فهد عبداهللا 
  األحوازیة المشداخشهداء عاشت حرآة

منظمة الشباب المسيحي األحوازي تعاش  
تجمع الصابئة األحوازیةعاش   

 


